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Jack Weijers van Normeco vertelt: ‘We zijn 
inderdaad erg druk met het uitbreiden van ons 
assortiment en machinepark. Aqua XP Premium 
is een voegmiddel met zeer gelijkmatige kleu-
ren, doordat het zand vooraf gekleurd is. De 
nieuwe kleuren zijn gewild in het hele land en 
sluiten mooi aan bij de trend van keramische 
tegels of natuursteen.’
Normeco is met recht een voegenspecialist te 
noemen. Zo ontwikkelden dit bedrijf samen 
met TNO zijn eigen voegmiddel StoneFlex. 
Weijers: ‘StoneFlex is de beste keuze voor de 

Nieuwe voegmiddelen in assortiment voegenspecialist Normeco

Het zijn drukke tijden voor voegenspecialist Jack Weijers van Normeco. De binnenlandse en buiten-

landse vraag naar de voegmiddelen Aqua XP en StoneFlex maken een sterke groei door. Om aan de 

vraag te kunnen voldoen is er een nieuwe locatie geopend, met nieuwe machines die het mogelijk 

maken sneller te doseren, te mengen en te verpakken.
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Onkruidvrije halfverharding 
met natuurlijke uitstraling

Jack Weijers met een klein pakje 

van 2 kg Aqua XP.
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openbare ruimte vanwege de hoge kwaliteit 
en de elasticiteit van dit product. Het is boven-
dien een zeer voordelig voegmiddel; voor 20 
kg betaal je hetzelfde bedrag als voor 12,5 
kg Aqua XP. Het laat zich snel en eenvoudig 
verwerken. StoneFlex wordt op een droog 
oppervlak aangebracht. Als de bestrating nat 
is en je wilt toch meteen voegen, is Aqua XP 
een logisch alternatief.’ Vanwege de groeiende 
vraag is StoneFlex nu ook beschikbaar in zak-
ken met een viertalig opschrift en leverbaar via 
Stone base en Michel Oprey & Beisterveld. De 
Aqua XP-lijn is bovendien uitgebreid met Aqua 
XP Premium: een nieuwe variant die leverbaar 
is in vier chique kleuren.

 Onkruidvrije halfverharding
Weijers: ‘Daarnaast hebben we nog een ander 
nieuw product: Natupad, een onkruidwerend 

grindpad – interessant voor de aanleg van 
wandelpaden in stadsparken of bijvoorbeeld 
voor een onkruidvrije strook onder hekwerken. 
In tegenstelling tot andere halfverhardingspro-
ducten laat Natupad geen water door; dat zorgt 
voor een onkruidvrij en dus onderhoudsvrij 
grindpad. Met de ontwikkeling van deze nieu-
we producten sluit Normeco goed aan op de 
vraag van gemeenten naar producten met een 
natuurlijke uitstraling, zonder de bijbehorende 
onkruiddruk.’ Natupad is verpakt in zakken van 
20 kg, maar kan ook in bigbags of per volle 
vracht geleverd worden.
 
Weijers sluit af: ‘Normeco is de juiste keuze voor 
het voorkómen van onkruid tussen bestrating 
en op grindpaden. Heel handig is dat er onge-
acht de weersomstandigheden áltijd gevoegd 
kan worden. En dat voor de beste prijs.’

De nieuwe machines van Normeco zetten in op schaalvergroting

www.batouwe.nl

De vorige machines waren nog gebaseerd op oude voer-

silo, waarmee het slim en eenvoudig werd ingepakt
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